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Innbyggerdialog
informere
involvere
engasjere
Kommunereformen er den største moderniseringen
av offentlig sektor på femti år. På vårsamlingen får
vi faglige innspill og erfaringer fra flere kommuner.
Samlingene er årets beste anledning til nettverksbygging og erfaringsdeling med kommunikasjonsfolk i kommunesektoren!
Velkommen!

http://kommuniknorge.wordpress.com

09.15

Registrering og kaffe

09.50

Velkommen
v/Guro Hegna Svendsen, leder Kommunik

10.00

En generasjon i endring – hvordan når vi ut til dagens ungdommer?
v/ Adm.dir i Carat Norge Pelle Stensson

10.45

Pause

11.00

Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være
modig!
Ungdomsrådet og ordføreren engasjerer ungdom i kommunereformen.
Maren Grøthe, elev 8. klasse, medlem i UR
Sigrid Jermstad, elev videregående skole, leder i UR
Jorid Oliv Jagtøien, ordfører Melhus kommune
Kristin Johnsen, SLT koordinator - Barne og Ungdomskonsulent

11.45

Sommersamling 2015

12.00

Lunsj

12.45

Innbyggerdialog fremmer innovasjon
v/ Trude Andresen, områdedirektør for Forskning, innovasjon og
digitalisering i KS

13.30

Klart språk – en forutsetning for god dialog med innbyggerne
v/ Anna Holm Vågsland, prosjektleder for “Klarspråk i kommunesektoren
Pilotprosjektet «Klarspråk i kommunesektoren» er akkurat avsluttet. Erfaringene fra prosjektet skal danne grunnlaget for det videre
klarspråksarbeidet.

13.45

Pause

14.00

SAS - en flying start for kommunereformen
v/ Eivinn Ueland, informasjonsrådgiver, Sandefjord kommune og Trondar
Lien, rådgiver plan, Stokke kommune
Sommeren 2014 ble de tre kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord
(SAS) enige om å diskutere en mulig kommunesammenslåing. Et halvt år
senere blir sammenslåingen vedtatt. Hvordan er det mulig å involvere
60 000 innbyggere i en rekordrask prosess?

14.45

Pause

15.00

Årsmøte Kommunik med valg

15.45

Avslutning

Carat Norge er et av Norges ledende mediebyråer og jobber
med å analysere forbrukeratferd og medieatferd, skape sterke
merkevarer og utvikle markedsstrategier. Pelle Stensson har lang
erfaring med å utvikle markeds-, kommunikasjons- og mediestrategier for en rekke store kunder i inn- og utland, i tillegg til å være
foredragsholder. Han er utdannet fra Handelshøyskolen BI med
spesialisering i internasjonal markedsføring og analyse.

Fra venstre: Jorid Oliv Jagtøien, ordfører Melhus kommune, Maren Grøthe, elev 8. klasse,
medlem i UR, Sigrid Jermstad, elev videregående skole, leder i UR, Kristin Johnsen, SLT
koordinator - Barne og Ungdomskonsulent
Trude Andresen er områdedirektør for Forskning, innovasjon og
digitalisering i KS. Hun har vært ansatt i KS siden 2006, men
tidligere også en treårsperiode i slutten av 1990-tallet. Trude har
tidligere arbeidet i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og i
Bærum kommune, hele tiden med utvikling og fornyelse. Trude er
statsviter med hovedfag i sammenliknende politikk.

Anna er prosjektleder for “Klarspråk i kommunesektoren”. Hun er
kommunikasjonsrådgiver i avdeling Digitalisering og har ansvaret
for fagområdet Strategisk kommunikasjon i KS. Anna har vært
ansatt i KS siden 2008. Hun er utdannet journalist fra Høgskolen i
Volda og har tidligere skrevet boka “Bitching” om jenter og
mobbing.

Trondar Lien og Eivinn Ueland har hatt
ansvaret for kommunikasjonsarbeidet i hhv
Stokke og Sandefjord - to kommuner med
helt ulike utgangspunkt for sammenslåingsprosessen.

Praktiske informasjon

15. april 2015

KS-huset, Munkedamsveien 3B, 0161 Oslo
Pris: Medlemmer kr. 650,- Ikke-medlemmer kr. 800,Meld deg inn i Kommunik her

Kommunik
Faglig forum for
kommunikasjonsansvarlige og
kommunikasjonsrådgivere i
kommuner og fylkeskommuner.
Etablert i 2012.
Erstatter tidligere KIK og FIK
Har som mål å utvikle
og profesjonalisere det strategiske
kommunikasjonsfaget i kommuner
og fylkeskommuner.

http://kommuniknorge.wordpress.com

